
Konstruktionsingeniør med 5-8 års erfaring, 
gerne certificeret eller med lyst til at blive det
Du har nu chancen for at blive en del af vores team af engagerede 
medarbejdere. Du har erfaring fra rådgiverbranchen og har mod på en 
dagligdag der består af meget varierende opgaver, i tværfagligt 
samarbejde med kollegaer, arkitekter, entreprenører og bygherrer.
 
Firma:
Ingeniørfirmaet VIGGO MADSEN A/S er en af Danmarks betydelige rådgivende 
ingeniørfirmaer med knap 60 medarbejdere. Vi har mere end 60 års erfaring og vi løser en 
bred pallette af opgaver inden for bolig- og erhvervsbyggeri, nybyggeri og renovering, 
bygherrerådgivning, energioptimeringer, store anlægsprojekter og meget mere på opgaver 
i hele landet for både stat, regioner, kommuner, boligforeninger og private.
Som medarbejder hos Ingeniørfirmaet VIGGO MADSEN A/S får du hurtigt et stort ansvar og 
egne projekter. Hvis du gerne vil have direkte indflydelse på din hverdag og udvikling, kan 
vi tilbyde dig et job i en virksomhed med erfaring og masser af dynamik. Du får 
mulighed for at udvikle dine kompetencer i netop den retning, du har ambitioner om, og 
du vil komme til at arbejde i en afslappet og uformel atmosfære på vores kontor i Ceres-
byen.

Profil
·  Du er certificeret konstruktionsingeniør, eller har ambitioner om at blive det
·  Du trives i et projektmiljø, hvor hverdagen til tider går stærkt op til deadlines og hvor     
   du får lov til at bringe din viden i spil hver dag.
· Du ønsker dig en arbejdsplads, hvor der er tid til bordtennisturneringer, fredagsøl og et      
  stærkt socialt sammenhold.
· Du kan lide projekter der varierer i entrepriseform, omfang og type.
· Du har erfaring med projektering og Revit
· Du kan håndtere en bred vifte af opgaver indenfor konstruktioner 
  – både renovering og nybyg og ønsker at indgå i et videbegærligt, tværfagligt og 
  kompetent team af ingeniører
· Du befinder dig godt med at arbejde midt i Aarhus, med udsigt til Botanisk Have
· Du har lyst til at udnytte din viden og har lyst til løbende, at udvikle dig fagligt

Vi har mange faste bygherrer både i den almene- og private sektor og projekterer alle 
former for byggeri, lige fra mindre ombygninger til kæmpe renoveringer.

Vi laver erhvervsbyggeri, nye boliger, byggemodninger, renoveringer, bassiner, haller, ma-
gasiner, vejprojekter, industribygninger, bevaringsværdige bygninger som f.eks. Moesgaard 
Museum, Skovmøllen og diverse projekter i Den Gamle By.

Næste step: 
Kontakt gerne projektleder Helle Skjerning Jacobsen på 2219 8706, for en drøftelse af 
denne spændende jobmulighed. 

Motiveret ansøgning og CV sendes bk@vming.dk. Ansøgninger vil blive vurderet løbende, 
så tøv ikke med at sende dit materiale.

Se mere på www.viggo-madsen.dk  og på LinkedIN  

 

   


